
BRESSOL
 2020
SENTIM L´ESTIU

 
EBM ELS TRES TOMBS
 FUTUR I COMPROMÍS 

 
16 al 31 de juliol 



INFORMACIÓ GENERAL
La Bressol d´estiu és un servei que oferim a les
famílies, donant continuïtat al projecte de 
l´escola bressol del 16 fins al 31 de juliol. 
 
El joc centrarà l’activitat creativa, la descoberta i
l´experimentació dels infants.  La intervenció  de
les educadores vetllarà per potenciar:
 
- El vincle afectiu amb l´ infant per fomentar el
seu desenvolupament
- Moviment i el joc lliure com a motor del
creixement
- Gaudir  de les propostes de  jocs relacionades
amb els sentits i les activitats amb aigua.
 



PROGRAMACIÓ

08:00 Acollida matinal (opcional)
 
09:00 Benvinguda i rebuda d´infants i famílies
 
09:30 Propostes de joc i experimentació
 
10:30  Sortida al pati (jocs d´aigua)
 
11:30  Hàbits d'autonomia i d'higiene. Comiat
infants Bressol matí.  Dinar
 
13:00 Migdiada
 
15:00 Hàbits d'higiene i activitat relaxada
 
16:00 Berenar
 
17:00  Comiat i recollida dels infants



L´EQUIP EDUCATIU

L´equip format preferentment per l´equip 
d´educadores de suport de l´escola bressol. 
 
La ràtio és un educador/a per cada 8 infants,
regulat pel Decret 267/2016.  
 
L´objectiu és fer una reunió informativa prèvia a 
l´inici del Bressol d´estiu amb l´equip que portarà a
termini l´activitat. A la reunió es rebrà informació: 
 
 - Grups i educador/a referent
 - Propostes diàries (programació)
 - Material cal portar
 
Servei de  CUINA PRÒPIA a l´escola 
(S´ ofereix continuïtat a l´empresa de cuina, 
 mateix menú)



PREINSCRIPCIÓ ONLINE

 25 d´abril a la web de la Campanya de Vacances 
d´Estiu 2020 de l´Ajuntament de Barcelona. Feu clic:
 
https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/campanya-vacances-
estiu-2020-bressol-d-estiu-per-a-infants-d-1-a-3-anys-a-l-
ebm-els-tres-tombs_99400488077.html
 
Aquest tràmit és una preinscripció per reservar  plaça
al bressol d´estiu.  La inscripció es completa una
vegada complimenteu la nostra fitxa d´inscripció i feu
el pagament complert de l´activitat TERMINI 15 JUNY.  
 
Per les famílies que demaneu beca, cal ingressar la
diferència (preu bressol - beca atorgada)
Una vegada féu la transferència cal enviar el
comprovant del pagament per correu electrònic.
 
Per terminis d´anul·lació del servei cosulteu la web:
https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions

 
 
 
 

https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/campanya-vacances-estiu-2020-bressol-d-estiu-per-a-infants-d-1-a-3-anys-a-l-ebm-els-tres-tombs_99400488077.html


P R E U S  B R E S S O L



BEQUES BRESSOL 
La sol·licitud d´ajudes econòmiques aquest any es
tramita online. L´informació de la tramitació és dona
a la web de la campanya a partir del 25 d´abril. Per
consultar l´info actual:

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-
families 

 
ACTIVITATS INCLUSIVES 
 
Sol·licitud de monitor de suport per a infants amb
necessitats educatives. 
(Cal aportar dictamen acreditatiu de l’EAP/CDIAP) 
Indiqueu-ho a la fitxa d´inscripció i/o per correu
electrònic
 



DOCUMENTACIÓ 

FOTOCÒPIA DNI PARE, MARE i/o TUTOR
FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA i LLIBRE DE
VACUNES
FOTO DEL NEN/A 
COMPROVANT DE LA TRANSFERENCIA (15 JUNY)

Cal que ens envieu un correu electrònic amb la
fitxa d´inscripció complimentada i la documentació
corresponent de l´infant a la nostra entitat, Futur i
Compromís amb l´Educació.
 

 
Termini  31 de maig. Indiqueu a l´assumpte del correu
NOM COMPLET DEL NEN/A I NOM DE L´ESCOLA
 
CONTACTO 
Rosa Alconchel
bressolfutur@gmail.com
690 214 377 (matí)
 
 



ALLARGAMENT TARDES
JULIOL 
L´allargament és un servei que oferim per la primera
quinzena de juliol en horari de 15 a 17h .L´escola bressol al
juliol tanca a les 15h.
 
 L´equip d´educadores de suport de l´escola durà a terme el
servei,  garantint seguretat  i donant continuïtat a l´estada
dels infants a l´escola bressol.
 

EL PREU DE L´ALLARGAMENT SON 75€ (QUINZENA)
 (DEL 1 AL 15 DE JULIOL INCLÒS BERENAR)

 
És un preu únic pels 15 dies, no es poden agafar setmanes
individuals Per realitzar l´inscripció cal que complimenteu la
fitxa d´inscripció (mateixa que bressol d´estiu) i ens envieu la
documentació (pag prèvia) TERMINI 15 JUNY.
Es pot fer una única transferència per a tots els serveis.
*L´allargament no està dins de la campanya de vacances d´estiu
 



US HI
ESPEREM!

 
 
 

     AMPA  
ELS TRES TOMBS 


